نشرة شهرية
مكتبة يوسف أحمد الغانم

نشرة المكتبة اإلخبارية

المكتبة الرئيسية

كلمة ترحيبية

ترحب المكتبة الرئيسية بالطلبة الجدد والقدامى وكافة الزمالء
من األساتذة والموظفين والعاملين مع بداية العام
األكاديمي الجديد  1023-1021وتتمنى لكم جميعا عاما
زاخرا بالعطاء المثمر والبناء.
وبهذه المناسبة نود تذكيركم بالخدمات التي تقدمها لكم
المكتبة وكادرها سواء بحضوركم الشخصي أو من خالل
إطالعكم على صفحة المكتبة اإللكترونية وفهرسها اآللي،
وفيما يلي بعض النقاط الهامة:
أوالً :لالطالع على صفحة المكتبة انقر على الرابط التالي:

http://home.birzeit.edu/librarya
ثانياً :لقد تم إضافة أيقونات جديدة على الصفحة حول دليل
المستفيد الذي جمعت فيه معظم الخدمات ونقاط الوصول
إليها ،ومواقع أرشيفية عن فلسطين،وقائمة بأهم
المخطوطات اآللية وما يتوفر في المكتبة من مواد على
الميكروفورمز ،باإلضافة الى الخدمات للقواعد اآللية من
كتب ومجالت إلكترونية ورسائل جامعية تم فرزها وفق البرامج
األكاديمية في الجامعة ،وغيرها من الخدمات التي تجدونها
على العمود األيمن من الصفحة.
ثالثاً :بإمكان رواد المكتبة استعارة الكتب بناءً على المدة
المحددة على النظام المحوسب ووفق فئات المستعيرين
المختلفة بحضورهم الى المكتبة  -درج اإلعارة ،كما أصبح
بإمكان المستعير حجز الكتاب وتجديد استعارته آليا لمرة
واحدة من خالل صفحته الخاصة على "ريتاج".
رابعاً :ستباشر المكتبة بإعارة كتب بعض المقررات الدراسية
للطلبة المحتاجين بناء على كوبونات يحصلون عليها من عمادة
شؤون الطلبة وذلك لمدة فصل دراسي تعاد بعدها المواد
ليستفيد منها طلبة آخرون في الفصل الثاني.
خامساً :ستباشر المكتبة بعقد اللقاءات التعريفية للطلبة
الجدد يوم اإلثنين الموافق  2102-9-01بواقع ستة لقاءات كل
حسب برنامجه.
كل عام وأنتم بخير

العددان  :الحادي عشر والثاني عشر
تموز وآب 2102

اشتراكات جديدة

قاعدة " المنهل للكتب العربية "
ابتداء من شهر أيلول  2102تم االشتراك بقاعدة بيانات
جديدة" المنهل "للكتب اإللكترونية باللغة العربية بعدد
 0044عنوانا ،والقاعدة توفر ميزة البحث من خالل
النصوص باستخدام الكلمات المفتاحية بثمانية مواضيع
رئيسية هي
إدارة األعمال واإلقتصاد
العلوم التربوية
الدراسات اإلسالمية
القانون
العلوم السياسية والدراسات الدولية
اللغة واألدب
التاريخ ،الجغرافيا ،وسير ذاتية
العلوم اإلجتماعية
لإلستخدام بإمكانكم النقرعلى الرابط أدناه
http://site.ebrary.com/lib/birzeitalmanhal

أو من خالل صفحة المكتبة اإللكترونية على الرابط التالي
http://home.birzeit.edu/librarya/fulltext_ar.php
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خدمات المكتبة
نظم قسم خدمات المستفيدين خالل شهري تموز وآب  0400مجموعة من النشاطات وهي التالية -:
تم تحضير مواد تعليمية ) ( Tutorialsووضعت على صفحة المكتبة اإللكترونية بهدف إرشاد الطلبة والمستفيدين بشكل عام عن
كيفية استخدام قواعد البيانات المتاحة عبر الصفحة ،لالطالع انقر على الرابط التالي
http://home.birzeit.edu/librarya/fulltext_ar.php
إضافة مجموعة من رسائل طلبة الجامعة على رابط رسائل الماجستير وإتاحتها بالنص الكامل على صفحة المكتبة اإللكترونية.
تقديم الخدمة عن بعد لمجموعة من المستفيدين من خارج الجامعة عبر وسائل االتصال المتاحة (هاتف ،بريد إلكتروني ،فاكس .الخ ).

http://home.birzeit.edu/librarya
المخطوطات في مكتبة الجامعة

يسرنا إعالمكم بأن المكتبة حصلت على مجموعة من المخطوطات اآللية على سبيل اإلهداء من مكتبة جامعة اليرموك.
وقد تم إعداد قائمة بتلك المخطوطات تحتوي على عنوان المخطوطة ومؤلفها وموضوعها مع المالحظات ان وجدت.
وقد زاد عدد المخطوطات التي تم ضبطها على مائتي مخطوطة ،إضافة إلى بعض المخطوطات غير الواضحة ،وقد تم وضع القائمة على
صفحة المكتبة اإللكترونية كي يتمكن الطالب والباحثون من االطالع عليها واالستفادة منها.
لالطالع على المخطوطات ،برجاء مراجعة موظفي خدمات الدوريات المكتبة الرئيسية-الطابق األرضي
http://home.birzeit.edu/librarya/makhtotat.htm

وصل المكتبة حديثاً
وصلت المكتبة خالل شهري تموز وآب مجموعة من الكتب
والرسائل المهداة باللغتين.
لالطالع على الكتب العربية أنقر هنا
لالطالع على الكتب اإلنجليزية أنقر هنا

نشاطات المكتبة
بتاريخ  0400/8/04شارك الموظفان محمود مرار وأسد
توم من قسم خدمات المستفيدين في حضور لقاء باستخدام
تقنية  Skypeعن خدمة الـ  Federated Searchلدى
شركة  EBSCOوبحضور بعض الموظفين الفنيين من
مركز الحاسوب.
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وداع موظفين
وتهنئة بسالمة العودة
بتاريخ  2102/9/4ودع موظفو المكتبة أحد زمالئهم وبحضور نائب الرئيس للشؤون األكاديمية ،السيد لبيب عيد
لوصوله سن نهاية الخدمة .وقد عمل السيد لبيب في مكتبة جامعة بيرزيت لمدة  44عاماً تدرج خاللها في مناصب عدة
كان آخرها رئيس قسم خدمات المستفيدين.
تخلل اللقاء بعض الكلمات البسيطة ،كما تم الترحيب والتهنئة بسالمة العودة للموظف غازي العبيد ،كما تم وداع
الموظف فكري الحاج الذي عمل في المكتبة كبديل وبعقد مؤقت.

